
TEIXEIRA, Carmen Fontes & PAIM, Jairnilson Silva

268    Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 29, n. 71, p. 268-283, set./dez. 2005

ARTIGOS ORIGINAIS / ORIGINAL ARTICLES

A política de saúde no governo Lula e a dialética do menos pior
Health Policy in the Lula government and the least worse dialectic

“Uma pessoa corresponde ao seu próprio tempo mais quando combate
do que quando colabora com as ‘formas de vida oficial’”  (Badaloni,

1987:85).

Carmen Fontes Teixeira1

Jairnilson Silva Paim2

Recebido: Jun./2006

Aprovado: Jul./2007

1 Doutora em Saúde Pública. Professora

Adjunta do Instituto de Saúde Coletiva da

Universidade Federal da Bahia (ISC-

UFBA). E-mail: carment@ufba.br

2 Professor Titular em Política de Saúde do

Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Pes-

quisador 1-A do CNPq. E-mail:

jairnil@ufba.br

RESUMO

O objetivo do artigo é analisar a política de saúde do Governo Federal
na conjuntura iniciada em 2003. A metodologia empregada incluiu pesquisa
documental de planos, programas, projetos e relatórios elaborados no
Ministério da Saúde, bem como a extração de trechos de discursos de
autoridades governamentais e dirigentes do setor, publicados em jornais e
revistas de grande circulação. Os resultados incluem a sistematização e
discussão do processo de formulação e implementação de políticas de saúde,
cotejando-o com algumas iniciativas do Governo Lula nas áreas  econômica
e social. Aponta a frustração das expectativas em torno da gestão do Estado
por forças consideradas de esquerda, embora reconheça esforços realizados
para a manutenção e continuidade do processo de reforma setorial em
curso.
PALAVRAS-CHAVE:  Política de saúde, Sistema Único de Saúde, Reforma Sanitária
Brasileira.

ABSTRACT

This article aims to analyze the federal government health policies in
the situation which began in 2003. The methodology employed included
documentary research of plans, programs, projects and reports elaborated
by the Ministry of Health, as well as the extraction of passages from speeches
made by governmental authorities and leaders of the sector published in
large circulation newspapers and magazines. The results include the
systematization and discussion of the process of formulating and
implementing health policies, comparing it to some initiatives of the Lula
government in economic and social areas. It reveals how expectations of
State management by supposedly left-wing powers have been frustrated,
whilst also acknowledging efforts that have been made to maintain and
continue the sectorial reform process underway.

KEYWORDS:  Health policies, Brazil’s Unified Health System, Brazilian Health
Reform.
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INTRODUÇÃO

O término da gestão 2003-2006

do Presidente Lula estimula a refle-

xão e demanda por um balanço de

suas políticas públicas. No caso da

saúde, o respeito ao passado e o

compromisso com o futuro da Re-

forma Sanitária Brasileira

(RSB)exigem, que se proceda a um

exame crítico da política formula-

da e implementada nessa gestão.

Trata-se de “fazer uma análise dos

processos e questões políticas que

se acham envolvidas na avaliação

dos planos e programas do setor

público de um país” (BUSTAMEN-

TE & PORTALES, 1988 p. 79).

Para o desenvolvimento dessa

análise, algumas perguntas prelimi-

nares podem ser apresentadas:

quais os compromissos explícitos

no programa de governo antes das

eleições presidenciais de 2002?

Quais os fatos políticos relaciona-

dos com a saúde produzidos no pe-

ríodo de governo? Como os atores

políticos atuaram na conjuntura?

Que relações poderiam ser identifi-

cadas entre tais fatos e o programa

de governo? Perguntas como essas

sugerem uma avaliação centrada na

formulação e no processo político

correspondente à implementação.

Em outras palavras, remetem à aná-

lise da política de saúde em suas

dimensões de policy  e de politics

(PAIM, 2003).

Analisar a policy implica identi-

ficar o conjunto de proposições re-

lativas ao enfrentamento dos pro-

blemas e ao atendimento das neces-

sidades de saúde da população, se-

gundo a perspectiva adotada por

um determinado ator social. Tais

proposições geralmente são apre-

sentadas e sistematizadas em docu-

mentos como programa de gover-

no, políticas, planos, programas e

projetos de intervenção, expressões

das políticas planificadas. Podem,

No que diz respeito à politics,

cabe considerar a luta política tra-

vada no âmbito do governo (inter-

namente as instituições de saúde e

destas com outras organizações go-

vernamentais enão-governamentais)

e na sociedade civil. A dinâmica

desse processo político tanto pode

contribuir para consolidar ou para

subverter, no cotidiano da imple-

mentação em organizações públi-

cas, a direcionalidade indicada no

programa de governo e nos planos

de ação derivados ou subsidiários.

Essa luta política se expressa pela

disputa entre atores das organiza-

ções visando à apropriação e ao

acúmulo de poderes técnico, admi-

nistrativo e político (TESTA, 1992).

Esses enfrentamentos podem se re-

velar em torno das opções estraté-

gicas a serem adotadas no cotidia-

no das instituições responsáveis

pela implementação da proposta

política que refletem a luta pelo

poder, quer no ambiente interno,

quer nas relações estabelecidas en-

tre os diferentes órgãos. Como exem-

plos, podem ser mencionadas as

relações de cooperação ou conflito

entre instituições do poder executi-

vo (Ministério da Saúde, secretari-

as estaduais e municipais de Saú-

de, agências executivas etc) e des-

tas com o poder legislativo, judici-

ário, organizações não-governamen-

tais, mídia e grupos organizados da

sociedade civil.

também, ser apreendidas mediante

declarações e discursos de autori-

dades e atores sociais que ilustram

certos componentes da agenda po-

lítica e podem ser examinadas, ain-

da, a partir de atos normativos, tais

como: leis, decretos, portarias, re-

soluções, etc. No caso em questão,

trata-se de identificar as propostas

de saúde incluídas no programa de

governo e seus desdobramentos ao

longo da gestão.

O TÉRMINO DA GESTÃO

2003-2006 DO PRESIDENTE LULA

ESTIMULA A REFLEXÃO E DEMANDA POR UM

BALANÇO DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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Conseqüentemente, as políticas

de saúde de um governo não podem

ser avaliadas apenas setorialmen-

te, ou seja, pelas ações exclusivas

do sistema de serviços de saúde ou

do ministério correspondente. Há

que se examinar passos, traços e

produtos do governo que têm reper-

cussões na saúde da população e

na organização do sistema de ser-

viços. Com essa perspectiva, o pre-

sente artigo tem como objetivo ana-

lisar a política de saúde do Gover-

no Federal na conjuntura iniciada

em janeiro de 20033.

DO PROGRAMA À EQUIPE DE GOVERNO:
DISCURSO TÍMIDO E

PRÁTICA FRAGMENTADA.

Depois de perder as eleições pre-

sidenciais de 1989, 1994 e 1998, o

Partido dos Trabalhadores (PT) lide-

rou uma coligação partidária que

elegeu o ex-operário, ex-líder sindi-

cal e ex-deputado constituinte Luiz

Inácio Lula da Silva, como Presi-

dente da República, em 2002. Além

da relevância histórica do aconteci-

mento e das esperanças cultivadas

durante a campanha, amplas expec-

tativas foram expressas em relação

à direcionalidade da política de saú-

de, especialmente tendo em vista a

necessidade de se acelerar o proces-

so de mudança no financiamento,

gestão e organização do sistema

público de saúde. Também se apos-

tou na possibilidade de se intensifi-

car o processo de participação e con-

trole social do SUS, avançando-se

na democratização do conhecimen-

to, na reorientação das práticas e

na melhoria das condições de saú-

de da população.

Ao se tomar, como ponto de par-

tida, a análise do componente saú-

de do Programa de Governo apre-

mais abrangentes, inovadores e con-

sistentes.

Após a vitória, a excitação do

“mercado” e da mídia, pela indica-

ção imediata do Presidente do Ban-

co Central e do Ministro da Fazen-

da, correu ao lado da iniciativa do

então Presidente Fernando Henrique

Cardoso no sentido de disponibili-

zar cargos para integrantes do “gru-

po da transição” (GT) a serem indi-

cados pelo presidente eleito, visan-

do à passagem dos trabalhos de um

governo para o outro. Foi designa-

do para dirigir os trabalhos do GT,

o então prefeito da cidade paulista

de Ribeirão Preto, que se tornara

coordenador do programa de Lula

devido a uma tragédia  (assassina-

to do prefeito de Santo André, Celso

Daniel, que seria o coordenador do

Programa de Governo). Nas várias

entrevistas concedidas à mídia, o

coordenador do GT reforçava o dis-

curso que, segundo a mídia, o mer-

cado precisava ouvir para se acal-

mar. Assim, era cada vez mais fes-

tejado pelos porta-vozes do “merca-

do” e pela mídia.

Tanto o presidente eleito quanto

o então presidente do PT,  José Dir-

ceu, destacavam que o GT era ‘téc-

nico’, e que ninguém deveria espe-

rar tornar-se ministro a partir des-

se trabalho. Mas, na viagem a Wa-

shington, Lula deixou escapar, por

sentado no período eleitoral4 cons-

tata-se, de um modo geral, uma rei-

teração de proposições já contidas

e formalizadas na Constituição Fe-

deral, na Lei Orgânica da Saúde e

em distintas normas operacionais

do Sistema Único de Saúde (SUS).

Houve candidatos concorrentes que

chegaram a apresentar programas

O PRESENTE ARTIGO TEM COMO

 OBJETIVO ANALISAR A POLÍTICA DE SAÚDE DO

GOVERNO FEDERAL NA CONJUNTURA INICIADA

EM JANEIRO DE 2003

3 O material utilizado na pesquisa documental será identificado mediante notas de pé de página ao longo do texto, reservando-se as
referências bibliográficas exclusivamente para publicações em livros e periódicos.
4 Saúde para a família brasileira (Programa de Governo 2002 - Coligação Lula Presidente: PT-PC do BPL-PMN-PCB). Setembro, 2002.
24p.
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aparente ato falho, o nome do Mi-

nistro da Fazenda que a mídia, o

‘mercado’, o governo americano e

os bancos aparentemente já sabiam.

E ainda fez piada com a tragédia

do país: se a economia brasileira

está na UTI, ninguém melhor que

um médico para tratar dela... As-

sim, para dirigir uma complexa eco-

nomia de um país de mais de 170

milhões de habitantes, foi indicado

um político cujo currículo insinua-

va algum interesse em questões fis-

cais e econômicas, mas que a mí-

dia comemorava entusiasticamen-

te.

O Relatório da Transição, apre-

sentado pelo seu coordenador e

transmitido ao vivo pela TV, prati-

camente nada informava sobre os

trabalhos dos grupos. Concentrava-

se em aspectos macro-econômicos,

sinalizando para tópicos que o ca-

pital financeiro valorizava. A pala-

vra saúde não foi mencionada uma

vez sequer, nem pelo coordenador

do GT nem por Lula no seu discur-

so, mesmo que fosse para se referir

à ‘saúde da economia’. Quanto ao

‘social’, apenas foram feitas men-

ções vagas à educação,à fome e

àsegurança pública. Esta omissão

era o primeiro sinal de como a saú-

de seria tratada pelo governo.

Tal como na Fazenda, o político

indicado para Ministro da Saúde foi,

também, um dos integrantes do GT,

desmentindo, mais uma vez, as de-

clarações anteriores do presidente

eleito. Seu nome foi um dos últi-

mos a ser divulgado numa equipe

de mais de três dezenas de minis-

tros5, muitos deles recentemente

derrotados nas urnas. Contudo, a

composição da equipe do segundo

escalão prestigiou atores políticos

com participação no movimento da

Atenção à Saúde); um destaque

para as questões dos recursos hu-

manos (Secretaria de Gestão do Tra-

balho e da Educação em Saúde);

uma atenção para os insumos es-

tratégicos (inclusive assistência far-

macêutica) e desenvolvimento cien-

tífico e tecnológico (Secretaria de

Ciência e Tecnologia e Insumos Es-

tratégicos); uma prioridade para a

gestão democrática (Secretaria de

Gestão Participativa); e certa ambi-

güidade em relação aos programas

especiais vinculados à Fundação

Nacional de Saúde (FUNASA) que

passaram a constituir a chamada

SVS (Secretaria de Vigilância em

Saúde).

Após a festa da posse do Presi-

dente, o Ministro da Saúde conce-

deu entrevista na televisão discu-

tindo um aumento de 9% no preço

dos remédios para março. Ao assu-

mir o cargo, diante da presença de

mais de 600 pessoas, deu destaque

para a mortalidade infantil, o ‘es-

cândalo’ da mortalidade materna, a

manutenção do Programa de Saúde

da Família (PSF), o fortalecimento

do SUS e o monitoramento da den-

gue. No seu discurso6, reafirmava

certos princípios e diretrizes da Re-

forma Sanitária, o compromisso

com o SUS, a continuidade dos pro-

gramas de controle da AIDS e do

RSB e com experiência prévia de

gestão pública.

A reforma administrativa do Mi-

nistério da Saúde, apresentada logo

no início do governo, sugeria uma

ênfase na integração da atenção

básica com a assistência especi-

alizada e hospitalar (Secretaria de

A REFORMA ADMINISTRATIVA

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE(...) SUGERIA UMA

ÊNFASE NA INTEGRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

COM A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E
HOSPITALAR...

5 A prodigalidade com que foram criadas pastas ministeriais para acomodar interesses e apetites partidários visando à ocupação dos
milhares de cargos de confiança - “Ministério dos Derrotados” - já anunciava a reprodução ampliada do clientelismo, além de dificuldades
na coordenação política e na gestão. Se o Presidente reservasse por dia um despacho por ministro só conseguiria vê-lo de novo um mês
depois. Mas os fatos foram demonstrando que a gestão não era o que mais importava para o Presidente.
6 Ministério da Saúde. Assessoria de Comunicação Social. Divisão de Imprensa. Transmissão de cargo do senhor ministro da Saúde
Humberto Costa. 02.01.03.7p.
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tabagismo7, mas não avançava com

proposições consentâneas com as

expectativas em relação à conjun-

tura que se iniciava: nada sobre a

regulação dos ‘planos de saúde’;

muito pouco em relação à indús-

tria farmacêutica e à produção de

genéricos; nenhum plano de expan-

são dos investimentos nos serviços

públicos; nenhum compromisso cla-

ro com a força de trabalho em saú-

de.

FATOS POLÍTICOS DA SAÚDE:
REMANDO CONTRA A MARÉ DA

POLÍTICA ECONÔMICA E
DO MODO CONVENCIONAL

DE FAZER POLÍTICA

Analisar o processo político da

Saúde no Brasil supõe caracterizar

a situação configurada no âmbito

das instituições, especialmente o

Ministério da Saúde e as agências

do setor, a Agência Nacional de Saú-

de Suplementar (ANS) e a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA). Busca-se, assim, estabe-

lecer um contraponto entre algumas

das iniciativas desencadeadas na

área da saúde e os fatos produzi-

dos em outras instâncias do gover-

no, cujos efeitos contribuíram para

fragilizar ou favorecer a formula-

ção e implementação das políticas

de saúde.

O INÍCIO DA GESTÃO

No encontro com os prefeitos,

realizado em março de 2003, o Pre-

sidente e o Ministro da Saúde anun-

ciaram a expansão da Atenção Bá-

sica e do PSF, além do aumento dos

valores do Piso da Atenção Básica

(PAB) e da assistência farmacêuti-

ca. Posteriormente, o anúncio da

implantação de 4.000 equipes de

saúde da família, do reforço ao aten-

dimento de urgência e emergência

ção à saúde: ampliação do acesso

da população aos serviços de saú-

de;

2. Combate à fome: atendimen-

to às carências nutricionais;

3. Atendimento a grupos com

necessidade de atenção especial:

atenção à saúde da criança, da

mulher e do idoso. Prevenção, con-

trole e assistência aos portadores

DST e AIDS;

4. Controle da dengue e outras

doenças endêmicas e epidêmicas.

Combate a endemias e doenças

transmitidas por vetores (priorida-

de para a dengue e a malária);

5. Acesso a medicamento: ga-

rantia do acesso da população a

estes produtos;

6. Qualificação dos trabalhado-

res do SUS. Qualificação dos traba-

lhadores da saúde 8.

Em consonância com tais dire-

trizes, podem ser destacadas as se-

guintes ações: expansão da atenção

básica, com ampliação de recursos

e de equipes de saúde da família;

convocação da 12ª Conferência Na-

cional de Saúde em caráter extra-

ordinário9; ampliação de credenci-

amento para leitos de unidades de

tratamento intensivo (UTI); apoio fi-

nanceiro aos hospitais universitá-

rios redefinindo suas relações com

o SUS; reajuste nos repasses para

consultas especializadas em hospi-

e do novo modelo de gestão dos

hospitais universitários indicavam

a produção de fatos políticos con-

sistentes com o programa de gover-

no. Além disso, um elenco de dire-

trizes foi estabelecido para o primei-

ro ano de gestão:

1. Melhoria do acesso, da qua-

lidade e da humanização da aten-

ANALISAR O PROCESSO POLÍTICO

DA SAÚDE NO BRASIL SUPÕE CARACTERIZAR A
SITUAÇÃO CONFIGURADA NO ÂMBITO DAS

INSTITUIÇÕES, ESPECIALMENTE O MINISTÉRIO

DA SAÚDE E AS AGÊNCIAS DO SETOR...

7 “Aliás, eu quero avisar aos fumantes de plantão que serei tão implacável quanto o ministro Serra no combate ao tabagismo” op. cit. p.4.
8 Ministério da Saúde. Diretrizes e Metas do MS para 2003 – Andamento das Ações. 10 de julho de 2003.p.11.
9 Os temas selecionados foram: Direito à saúde; Intersetorialidade das Ações de Saúde; As Três Esferas de Governo e a Construção do SUS;
Organização da Atenção em Saúde; Gestão Participativa; Trabalho em Saúde; Ciência, Tecnologia e Saúde; e Financiamento. Radis, 11:8,
2003.
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tais públicos, em estados e municí-

pios de gestão plena; nova campa-

nha antitabagista na mídia (Fique

esperto!) para jovens de 13 a 19

anos; criação da Câmara de Regu-

lação do Mercado de Medicamentos

(CAMED) e fixação de normas para

o controle de preços destes produ-

tos (Medida Provisória Nº 123, de

26 de junho de 2003; apoio aos la-

boratórios oficiais, isenção de ICMS

para medicamentos de alto custo,

reforço aos genéricos, 18 novas re-

soluções da ANVISA regulamentan-

do os medicamentos e condenando

o uso de antigripais e hepatoprote-

tores, além da convocação da 1ª

Conferência Nacional de Medica-

mentos e Assistência Farmacêuti-

ca10; capacitação de profissionais de

saúde, com destaque para a  pro-

posta de constituir Pólos de Educa-

ção Permanente nos estados e mu-

nicípios com mais de 100 mil habi-

tantes, estruturando núcleos inte-

rinstitucionais e envolvendo gesto-

res estaduais e municipais, univer-

sidades, escolas técnicas, hospitais

universitários, escolas de saúde pú-

blica, estruturas de formação dos

serviços de saúde, pólos de capaci-

tação de saúde da família, núcleos

de saúde coletiva, agências regio-

nais;  e outras medidas específicas11.

O PRIMEIRO ANO DE GOVERNO

Nos seis primeiros meses de go-

verno, muita energia institucional

foi gasta para superar a fragmenta-

ção das ações e implantar a nova

organização do ministério. Assim,

segundo a equipe dirigente,

ais à promoção da eqüidade    ”( BRA-

SIL, 2003)12.

Mereceu destaque o processo

participativo para a construção do

Plano Plurianual 2004-2007, envol-

vendo os trabalhadores, colegiados

e fóruns do ministério, inclusive as

instâncias de controle social, como

o Conselho Nacional de Saúde13. A

tentativa de mudança do modelo de

atenção à saúde, a partir de proje-

tos que priorizam o acolhimento e

a humanização14, poderia ser con-

siderada um ‘marcador’ dessa von-

tade política da nova equipe. Do

mesmo modo, a ampliação do PSF

e dos recursos do PAB, maiores re-

passes para atenção especializada

em hospitais públicos, expansão

dos Centros de Atenção Psicossoci-

al (CAPS), reforço do atendimento de

urgência e apoio aos hospitais uni-

versitários federais, indicavam

uma concepção mais abrangente

para a organização do sistema pú-

blico de saúde.

Os fatos acima mencionados si-

nalizavam para redefinições rele-

vantes na política de saúde,apesar

da falta de indicações de como en-

“os esforços concentraram-se, em

especial, na adequação da gestão do

ministério às diretrizes do governo e

na implementação de medidas essenci-

A TENTATIVA DE MUDANÇA DO MODELO DE

ATENÇÃO À SAÚDE, A PARTIR DE PROJETOS

QUE PRIORIZAM O ACOLHIMENTO E A
HUMANIZAÇÃO , PODERIA SER CONSIDERADA

UM ‘MARCADOR’ DESSA VONTADE POLÍTICA DA

NOVA EQUIPE...

10  Ver, ainda: redimensionado o projeto da fábrica de preservativos em Xapuri/Acre e  repasse de recursos para a assistência farmacêutica
nos municípios do Fome Zero. Brasil. MS, 2003, Op. cit, .p.15.
11 Vacinação de 12,3 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade, representando 82,2% de cobertura vacinal e de 93,45% de crianças
entre zero e quatro anos de idade; mobilização e recursos para o combate à dengue tuberculose, hanseníase e AIDS; adoção do novo cartão
da criança; multas da ANS sobre planos de saúde; ações de controle da violência contra a mulher (Disque Saúde Mulher); notificação
obrigatória de óbitos de mulheres em idade fértil. Brasil. MS. 2003, op cit, .p.16; Saúde, Brasil, 87:7, junho de 2003.
12 Ministério da Saúde. Diretrizes e Metas do MS para 2003 – Andamento das Ações. 10 de julho de 2003. p.1.
13 op. cit.
14 Todos os projetos novos do Ministério conteriam como requisitos o fortalecimento de práticas de acolhimento, respeito ao cidadão,
capacitação dos profissionais de saúde, maior conforto, responsabilidade definida pelo paciente, com adoção de planos de metas de
humanização da atenção e da gestão. op. cit,.p.3.
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frentar a segmentação do sistema

de saúde brasileiro. Embora a limi-

tação de recursos orçamentários

não permitisse assegurar a sufici-

ência de muitas dessas medidas em

relação às necessidades insatisfei-

tas acumuladas, elas apontavam

certa direcionalidade da política.

Nesse sentido - a redefinição do

modelo de atenção e a busca de

acesso universal e integral dos ser-

viços de saúde -, iniciava-se medi-

ante a reorganização da atenção bá-

sica articulada à vigilância da saú-

de e à atenção especializada.

Todavia, na contramão dessa

política de saúde, a Nação foi sur-

preendida com o contingenciamen-

to de recursos logo em março15 e

com um fato da maior gravidade,

ocorrido no início de abril. O Jornal

Hoje da Rede Globo anunciou, em

primeira mão, uma Medida Provi-

sória do Presidente Lula autorizan-

do propaganda de cigarro em even-

tos internacionais, desrespeitando a

Lei 10.167 de 27/12/2000 e, conse-

qüentemente, a Constituição da Re-

pública (BRASIL, 1988) quando de-

termina que a publicidade de taba-

co deve estar sujeita a restrições

legais. Assim, interesses econômi-

cos, políticos e midiáticos, vincu-

lados a pressões da Federação In-

ternacional de Automobilismo

(FIA), somente para beneficiar um

evento esportivo na cidade de São

Paulo, macularam uma política pe-

nosamente construída, com a aqui-

escência de um Ministro da Saúde

que, no discurso de posse, apresen-

tou-se como ‘implacável’ no com-

bate ao tabagismo..

Tal decisão envergonhava os bra-

sileiros aos olhos do mundo civili-

zado, pois a autoridade maior do

país descumpria a lei e a Constitui-

ção recorrendo a uma MP, procedi-

indignaram-se diante de uma deci-

são leviana e autoritária contra evi-

dências científicas e contra as lutas

históricas dos trabalhadores de saú-

de pela promoção e proteção da saú-

de. Cidadãos, eleitores e militantes

sentiram-se traídos quanto às espe-

ranças e confiança que depositavam

no novo Governo, alimentadas por

décadas de lutas democráticas.

Como assinalava a carta de um lei-

tor do Jornal Folha de São Paulo:

O fato de o Brasil ter se tornado re-

fém do circo da Fórmula 1, impedindo

a vigência de leis cujo objetivo é preser-

var a saúde pública (restrição à propa-

ganda de tabaco), causa consternação,

além de ser péssimo exemplo para a afir-

mação da cidadania. Melhor seria se o

país deixasse de fazer parte do roteiro

de um esporte mercenário e elitista e

passasse a respeitar a sua condição de

país soberano (FOLHA DE SÃO PAULO,

2003)16.

O próprio Ministro da Saúde,

durante audiência pública na Co-

missão de Seguridade Social e Fa-

mília, na Câmara dos Deputados,

revelava semanas depois que foi por

chantagem da FIA que o Governo

editou a Medida Provisória 118/03,

autorizando a propaganda de cigar-

ros em eventos esportivos interna-

mento tantas vezes criticado pelo

presidente e seu partido durante os

governos anteriores. Ministros con-

siderados de esquerda, como os da

Saúde, do Esporte e da Casa Civil,

sucumbiram às pressões do capital

comprometido com aquele evento

esportivo. Profissionais de saúde

PROFISSIONAIS DE SAÚDE INDIGNARAM-SE

DIANTE DE UMA DECISÃO LEVIANA E
AUTORITÁRIA CONTRA EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

E CONTRA AS LUTAS HISTÓRICAS DOS

TRABALHADORES DE SAÚDE PELA PROMOÇÃO E
PROTEÇÃO DA SAÚDE

15 Como em outras oportunidades, a área econômica deu o tom para as políticas de saúde. Assim, o Ministério da Saúde sofreu logo no
início do governo- uma intervenção da área econômica com um contingenciamento de 1,6 bilhões de reais, o maior de todos os ministérios
em termos absolutos. Promessas do Ministério do Planejamento de providenciar a liberação dos recursos não apagavam o sentido da ação
política de governo através dessa primeira surpresa negativa para o setor.
16 Painel do Leitor, Folha de São Paulo, 8/6/03.pA.3.
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cionais até julho de 2005. Segundo

o ministro, a FIA deixou claro que

o Brasil seria excluído do circuito

da Fórmula 1, caso a MP não fosse

editada, permitindo que as escude-

rias tivessem a logomarca de cigar-

ros estampadas em seus veículos

durante o Grande Prêmio Brasil, re-

alizado no dia 6 de abril de 2003,

em São Paulo. Diante da ameaça, o

Governo teria levado em considera-

ção os empregos gerados pelo even-

to, a imagem do Brasil que um GP

projeta no exterior e a situação ju-

rídica complexa de um eventual

rompimento de contrato.17

Decisões semelhantes assumidas

pelo governo contra a saúde conti-

nuaram a ser tomadas como aque-

las relacionadas à liberação da ex-

portação da soja transgênica, bem

como o seu plantio, à importação

de pneus usados e às tentativas de

desobedecer à Emenda Constitucio-

nal 29 durante a elaboração das

propostas orçamentárias. Aliás, as

manobras para desviar recursos do

SUS vinham se configurando desde

que o Presidente e o seu Ministro

da Fazenda discutiram um acordo

com os governadores que permiti-

ria gastar livremente 20% das recei-

tas, ou seja, possibilitando a des-

vinculação dos recursos de saúde e

educação nos orçamentos dos esta-

dos18. E o Ministro da Fazenda con-

siderava natural o pleito dos gover-

nadores já que a União assim pro-

cedia: “Se nós aplicamos a DRU

(Desvinculação de Receitas da

União), por que seríamos contra que

eles (governadores) apliquem?” 19.

tra a saúde, urdido pelo Presidente

e seu Ministro da Fazenda:

É importante que se diga que o SUS,

e mesmo os seus nobres princípios bási-

cos, não são fruto de um consenso, mas

de um longo caminho de batalhas en-

frentadas por todos aqueles que, ao lon-

go das duas últimas décadas, coloca-

ram as questões de saúde pública aci-

ma das motivações políticas, ideológi-

cas, partidárias e corporativas (...). A

mais recente e expressiva vitória do

SUS se deu com a aprovação da emen-

da 29, no ano de 2000, pelo Congresso

Nacional. A emenda vincula as recei-

tas da União e de Estados e municípios

a gastos na área de saúde. Sua apro-

vação foi resultado de uma ampla mo-

bilização da sociedade civil, de parla-

mentares e gestores em todo o Brasil

(COSTA, H., 2003, p. A 3). 20

A postura do Ministro, desta vez,

provocava certo alento. Seu discur-

so enfatizava o fortalecimento da

descentralização, a responsabilida-

de partilhada, a melhoria do aces-

so e a qualidade do atendimento,

não a desresponsabilização sobre o

financiamento.  Mas o Ministro,

Dessa vez, o Ministro da Saúde

reagiu diante de mais um golpe con-

O GOVERNO CONTINUA COMPROMETENDO AS

POLÍTICAS DE SAÚDE, TAL COMO OCORREU

DURANTE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

ORÇAMENTÁRIAS NOS ANOS SEGUINTES

17 O ministro disse que, apesar de ser produto das pressões da FIA, a medida provisória teria pontos positivos. Dentre eles, o dispositivo
que possibilita a transmissão de mensagens gratuitas, durante os eventos esportivos, com advertências sobre os malefícios do fumo. Em
seu depoimento, Humberto Costa apresentou uma série de propostas para aperfeiçoamento da MP. Ele sugeriu, por exemplo, a proibição
da comercialização de produtos derivados do tabaco em estabelecimentos de livre acesso para menores de 18 anos. “A proibição atingiria
pontos de venda como supermercados e mercearias e seria regulamentada pelas prefeituras no prazo máximo de dois anos”. Fonte:
Agência Câmara.
18 Governo libera Estados para reduzir verbas da área social. Para conseguir o apoio dos governadores às reformas tributária e da
Previdência, o presidente Luiz Inácio da Silva fechou um acordo que desobriga os Estados de aplicarem 20% de suas receitas em setores
como educação e saúde. A Tarde, 1/07/03.p.1. Acordo autoriza Estados a gastar menos no social. Folha de São Paulo, 1/07/03.pA 1.
19 A Tarde, 1/07/03.p.14. Aécio defende desvinculação em Estados: “mas quando veio à tona que os Estados poderiam cortar recursos da
educação e da saúde, as bancadas na Câmara ligadas às questões sociais reagiram. E em uma reunião da última quarta-feira na casa do
presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT), com a presença do ministro José Dirceu (Casa Civil), essa permissão aos estados foi
rechaçada”. Folha de São Paulo, 5 de junho de 2003.
20 Costa, H. Em defesa da saúde. Folha de São Paulo, 6 de julho de 2003. P.A 3.
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mais uma vez, se equivocara. O

governo continuava comprometen-

do as políticas de saúde, tal como

ocorreu durante a elaboração das

propostas orçamentárias nos anos

seguintes. Fatos políticos importan-

tes como a implementação da Re-

forma Psiquiátrica21, com base na

Lei 10.216/2001, e a manifestação

pioneira pela assinatura da Conven-

ção Quadro contra o Tabagismo22

não chegaram a sobrepor-se aos

efeitos negativos daquele “pacote de

abril” 23 e das manipulações ardilo-

sas dos recursos do SUS. As políti-

cas de saúde executadas nos primei-

ros meses de gestão, apesar de coe-

rentes com o programa do candida-

to, sofreram sérios constrangimen-

tos políticos e econômicos (MEN-

DONÇA et al., 2005).

Tal como nos governos anterio-

res, em que a área econômica do-

minava com sua política moneta-

rista, enquanto a gestão da saúde

tentava avançar nas franjas do pos-

sível, o primeiro ano do governo

Lula encontrou no Ministério da

Saúde um dos poucos espaços onde

a equipe dirigente procurava hon-

rar compromissos históricos, mes-

mo diante das limitações orçamen-

tárias e dos estratagemas de seg-

mentos do governo. Era possível

notar esforços para a gestão parti-

cipativa, a exemplo da antecipação

da convocação da 12ª Conferencia

Nacional de Saúde e a elaboração

do Plano Nacional de Saúde que exi-
giu várias reuniões e seminários no
âmbito do MS. Todavia, não foi pos-
sível lograr a consolidação de um
Projeto de Governo em Saúde mais
“robusto”, de modo que o discurso
oficial ficou limitado a algumas
propostas cujo conteúdo parece re-

ção à saúde da população, não pa-

recem suficientes para produzir

mudanças na forma de organização

dos serviços, muito menos nas con-

dições de saúde e seus determinan-

tes.

O ano encerrou-se com a reali-

zação da 12a. Conferência Nacional

Saúde Sérgio Arouca, precedida de

conferências municipais e estadu-

ais. Pela primeira vez na história

das conferências nacionais o Minis-

tério da Saúde explicitou suas con-

cepções e diretrizes mediante docu-

mento prévio contemplando dez ei-

xos temáticos. Ainda que em alguns

tópicos insinuasse certo dirigismo

sobre movimentos sociais, o docu-

mento base tinha a possibilidade de

facilitar a discussão de grandes te-

ses, talvez no sentido de evitar a

reprodução das queixas e denúnci-

as locais que chegavam às confe-

rências nacionais. Tal propósito, en-

tretanto, não foi alcançado, impon-

do aos relatores um trabalho insa-

no para sistematizar centenas de

propostas apresentadas no evento,

o que impediu, inclusive, a vota-

ção do seu relatório final. A alter-

nativa criada foi a realização de con-

sultas aos delegados e a aprovação

fletir mais uma preocupação com a
“marca” e o marketing do que com
o avanço da Reforma Sanitária. Al-
gumas iniciativas, apesar de inci-
direm sobre aspectos importantes
das carências e necessidades de aten-

... O DISCURSO OFICIAL FICOU LIMITADO A
ALGUMAS PROPOSTAS CUJO CONTEÚDO PARECE

REFLETIR MAIS UMA PREOCUPAÇÃO COM A
“MARCA” E O MARKETING DO QUE COM O

AVANÇO DA REFORMA SANITÁRIA

21 Projeto de Lei instituindo o auxílio-reabilitação psicossocial para estimular a ressocialização de pessoas com transtornos mentais
egressas de longas internações. Contempla, ainda, a criação de mais 178 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) destinados a adultos,
crianças e adolescentes a aos portadores de problemas mentais devidos ao álcool e outras drogas. Saúde, Brasil 87:3, junho de 2003.
Assim foi lançada pelo Presidente da República, a política de saúde mental compreendendo o “incentivo-bônus” de R$ 200,00, destinado
a apoiar a reintegração sócio-familiar dos pacientes com alta hospitalar (“De volta para casa”). Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes e
Metas do MS para 2003 – Andamento das Ações. 10 de julho de 2003.p.13.
22 Brasil será o primeiro país a assinar a Convenção-Quadro. Veja, 10 de junho de 2003.
23 Diante da “chantagem da FIA”, a MP autoritária faz merecer a alusão ao “pacote de abril” dos tempos do General Geisel, quando o
Congresso foi fechado para ser instituída a figura do “senador biônico” que alteraria a composição do colégio eleitoral para indicar o
próximo general-presidente.
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do relatório pelo Conselho Nacional

de Saúde meses depois.

Do ponto de vista político, cabe

registrar a presença do Presidente

da Organização Mundial da Saúde

(OMS), na cerimônia de abertura da

Conferência, apesar da ausência do

Presidente da República e dos mi-

nistros de Estado convidados, mes-

mo com o rigoroso esquema de se-

gurança montado, nunca visto nas

conferências anteriores. De última

hora, surgiu o Vice-Presidente da

República na solenidade, tendo o

Presidente Lula só aparecido no úl-

timo dia do evento para fazer o dis-

curso do encerramento.

A IMPLEMENTAÇÃO

DAS POLÍTICAS

Embora o Ministro da Saúde te-

nha declarado, publicamente, que

o Ministério apoiaria as conclusões

da 12a. CNS, nos anos seguintes, o

governo já não parecia ter o mesmo

ímpeto para iniciar processos e pro-

jetos. Uma das exceções foi a Re-

forma Psiquiátrica que alcançou

novo ânimo através do Programa

Anual de Reestruturação da Assis-

tência Psiquiátrica Hospitalar no

SUS – 2004 24, estimando que 15

mil pacientes pudessem voltar à so-

ciedade.25 Foram implantados 218

novos centros de atenção psicosso-

cial (CAPS) e 160 novas residências

terapêuticas, enquanto o programa

De Volta para a Casa devolveu 1264

pacientes para o convívio social. A

relevância dessa política pode ser

constatada pela redução de 5.519

leitos psiquiátricos entre 2003 e ju-

nho de 2005 26.

medicamentos essenciais27, um edi-

torial analisava a economia e des-

tacava a meta de inflação de 5,5%

em 2004 e 4,5% em 2005, a taxa de

câmbio flutuante, com livre movi-

mento de capitais, e o compromis-

so com o superávit fiscal de 4,25%

do PIB28.  E se havia, ainda, algu-

ma esperança entre os otimistas

quanto a uma fase dois do gover-

no, o próprio presidente deu-lhes um

choque de realidade: “Não mexo na

economia,  não tem volta. O cami-

nho está tomado e ponto final”29.

Mas, como afirmou um dos cola-

boradores do governo Lula,

sempre há os que buscam razões,

mesmo quando a irracionalidade vai

sendo percebida por quase todos, para

justificar as opções de um governo que

se deseja defender (POLETTO, 2005

p.81).

Restou para a saúde conformar-

se com as iniciativas de grande ape-

lo publicitário, tais como o Brasil

Sorridente, a Farmácia Popular e o

SAMU (Serviço de Atendimento Mó-

vel de Urgência). Assim, a política

de saúde bucal recebeu uma priori-

dade por parte do Ministério da Saú-

de, com um investimento previsto

24 PTGM - 60 de janeiro de 2004
25 Até o final de 2004, o MS esperava expandir para 650 o número de Caps implantados no país: “A ampliação da rede será fundamental
para continuar crescendo o número de atendimentos realizados nos centros. Em 2002, foram 389,8 mil. No ano passado, ultrapassou a
marca de 3,69 milhões de atendimentos , quase dez vezes mais em relação ao ano anterior www.saude.gov.br Brasília 2/2/04. Radis 19 -
Mar/2004 - p.14. RADIS, n. 5 abril, 2004.. http://portalweb01.saude.gov.br/saude/23/06/04. http://portalweb01.saude.gov.br/saude/29/06/04.
26 Ministério da Saúde. Balanço da Saúde, janeiro de 2003 a julho de 2005. 143p.
27 Humberto Costa.  Ver :Folha de São Paulo, 19/9/04.
28 Editorial Folha de São Paulo (19/9/04).
29 Frase em aspas atribuída ao Presidente Lula durante reunião com ministros na semana de 22/11/2004. Ver: Luiz Cláudio Cunha e Weiller
Diniz. Coalizão X Colisão. Isto é. No. 1834, 1o de dezembro/2004, p.37.

Mas, no mesmo dia em que o

Ministro da Saúde anunciava o

compromisso com a ampliação do

atendimento e melhoria da qualida-

de dos serviços no SUS, com o com-

bate às endemias e com o acesso a

RESTOU PARA A SAÚDE CONFORMAR-SE

COM AS INICIATIVAS DE GRANDE APELO

PUBLICITÁRIO, TAIS COMO O BRASIL

SORRIDENTE, A FARMÁCIA

POPULAR E O SAMU
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de R$ 1,3 bilhão para atendimento

básico e especializado. Em pouco

mais de dois anos foi duplicado o

número de equipes de saúde bucal,

passando de 4.261, em dezembro de

2002, para 10.628, em junho de

2005. Sob a marca foram criados

137 Centros de Especialidades Odon-

tológicas em 21 estados, possibili-

tando algum acesso à cirurgia oral,

endodontia e periodontia.30

No caso do chamado programa

Farmácia Popular do Brasil, trata-

se da concretização de um item da

campanha eleitoral, iniciado em ju-

nho de 2004, com grande apelo de

marketing, na contramão da pro-

posta da farmácia básica que vinha

sendo implantada na rede pública

de serviços de saúde, conforme a

política nacional de medicamentos

definida desde 1998. No que se re-

fere ao SAMU, representou um in-

vestimento de R$ 167 milhões, com

um repasse mensal de R$ 11,9 mi-

lhões para 275 municípios de vinte

estados e integra a Política Nacio-

nal de Atenção às Urgências desde

setembro de 2003 31.

O governo aprovou o Estatuto do

Idoso buscando suprimir o proces-

so asilar e atuar na promoção e re-

cuperação da sua saúde32, e apre-

sentou a Política Nacional de Aten-

ção Integral à Saúde da Mulher

(2004-2007). 33 Nesse particular,

cabe registrar a importância do

lançamento de duas normas técni-

cas para o atendimento às vítimas

de violência sexual e para atenção

humanizada ao abortamento34.

Quanto à saúde da criança e do ado-

lescente, o MS buscou articular o

Programa Saúde e Prevenção nas

Escolas ao Programa Nacional de

DST/Aids, além da educação sexu-

al nas escolas, tentando prevenir

DST e gravidez na adolescência.35

A implementação da Política Naci-

onal de Alimentação e Nutrição

contou com distribuição de suple-

mentos medicamentosos de sulfa-

to ferroso para crianças, gestantes

e mulheres.36 Em relação à saúde

do trabalhador, o MS tem  procu-

rado implantar a Rede Nacional de

Atenção Integral à Saúde do Tra-

balhador (RENAST), com novas uni-

dades de saúde do trabalhador sob

gestão dos municípios e criação de

centros colaboradores, ligados a

universidades, laboratórios e ins-

tituições de ensino e pesquisa 37.

Finalmente, cabe mencionar

ações relativas à saúde da popu-

lação negra, dos quilombolas, dos

indígenas e dos assentados; ações

de vigilância sanitária e controle

de doenças transmissíveis e do ta-

bagismo; ciência e tecnologia;

transplantes; formação de recursos

humanos; e promoção da saúde

(Brasil Saudável)38 . Porém, um dos

30 Balanço da Saúde, 2005.op. cit.
31 Cabe ainda registrar a Política de Qualificação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde, Qualisus/Emergência, contemplando
hospitais de emergência, e o credenciamento de 2.749 novos leitos de UTI até julho de 2005. op cit.
32 Jornal Folha de São Paulo (05/ 2003); Revista do Conselho Federal de Medicina (01/2003). Radis 02/2004 p. 6. http://
www.quadranews.com.br/index.php?materia=7423.
33 www.saude.gov.br Brasília, acesso em 27 de maio de 2004
34 Balanço da Saúde, 2005 op. cit.
35 http://portalweb01.saude.gov.br/saude/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=8974 acesso em 26/03/2004
36 http://portal.saude.gov.br/saude/ acesso em 04/03/04.
37 http://portal.saude.gov.br/saude acesso em 05/03/04.
38 Merece destaque, nesse particular, a formalização da Política Nacional de Promoção da Saúde no último ano do governo. Ver: Brasil.
Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde.  Portaria No. 687. De 30 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de
Promoção da Saúde.  Diário Oficial da União, No. 63, 31/3/2006.  Disponível em: www.saude.gov.br/svs
39 Balanço da Saúde, 2005 op cit.

...UM DOS FEITOS MAIS SIGNIFICATIVOS DA

GESTÃO FOI A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)...
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feitos mais significativos da gestão

foi a ampliação da cobertura do Pro-

grama de Saúde da Família (PSF),

com 22.683 equipes,  em junho de

2005 (crescimento de 31,89%) 39, e

atingindo 25.141 em 2006 em 5.028

municípios, ou seja, mais da meta-

de da população brasileira.

Apesar desse conjunto de ações

produzidas pelo MS, a Subsecreta-

ria de Comunicação Institucional da

Secretaria Geral da Presidência da

República, ao realizar o balanço dos

30 meses de gestão, valorizava ou-

tros aspectos privilegiando o mode-

lo médico hegemônico:

A decisão política do Governo Fede-

ral de optar por mais recursos (...) fez

com que a saúde pública no Brasil pro-

movesse mudanças evidentes, como o

setor nacional de transplantes, que con-

seguiu, de janeiro de2000, a maio de

2005, realizar 33.189 transplantes de

órgãos e tecidos (...); implantação de

94 Serviços de atendimento Móvel de

Urgência (SAMU), envolvendo 606

municípios, com 901 ambulâncias dis-

tribuídas e cobertura populacional de

mais de 82 milhões de pessoas (...); cri-

ados 2.260 novos leitos em Unidades

de Tratamento Intensivo (UTIs)40.

COMENTÁRIOS FINAIS

Não sendo monolíticos nem o

Estado nem os governos, mas cris-

talização dinâmica de correlação de

forças políticas e culturais, cabe

ressaltar a possibilidade de produ-

ção de fatos políticos relevantes

mesmo por um setor não prioriza-

do pelo governo41. Se fosse possí-

vel avaliar a política de saúde na

conjuntura exclusivamente pelas

ações do Ministério da Saúde, po-

der-se-ia dispor de uma apreciação

positiva, mesmo faltando recursos

e ousadia para intervenções mais

amplas. A realização da Conferên-

cia Nacional de Saúde Sérgio Arou-

ca42, da III Conferência Nacional de

Saúde Bucal e da II Conferência Na-

cional de Ciência, Tecnologia & Ino-

vação em Saúde43 indicavam o com-

promisso do gestor federal do SUS

com o controle social. A ampliação

da atenção básica através do PSF,

os esforços para a formulação de

políticas para a assistência hospi-

talar, urgências e a chamada ‘mé-

dia e alta complexidade’, além da

elaboração e aprovação do Plano

Nacional de Saúde e dos Pactos pela

Saúde,44 também podem ser consi-

deradas intervenções relevantes

para o SUS.

Contudo, iniciativas como Far-

mácia Popular e Brasil Sorridente

,que compuseram a publicidade do

governo na saúde, reforçam a ten-

dência de privilegiar projetos de

impacto na mídia em detrimento de

políticas públicas comprometidas

com a radicalização da RSB. Por-

40 Ver; em questão. Balanço de 30 meses de governo - Parte 3 Especial Nº 14 - Brasília, 11 de outubro de 2005
41 Saúde não merecia destaque em publicações do governo nem no discurso dos dirigentes.
Ver: em questão, Balanço - 36 meses de governo - Parte 3. No.17, 8 de fevereiro de 2006.
42 www.ensp.fiocruz.br/publi/radis (04/03/2002), www.ensp.fiocruz.br/publi/radis (03/03/2003).
43 Brasil. Ministério da Saúde. Saúde no Brasil. Contribuições para a Agenda de Prioridades de Pesquisa. Brasília, 2004. 306p.
44 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão
Descentralizada. Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Ministério da Saúde: Brasília, 2006. 76p.
45 Somente no último ano de gestão foi criada por decreto presidencial, no âmbito do Ministério da Saúde, a Comissão Nacional de
Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), dispondo de um grupo de trabalho com representantes de vários ministérios (Decreto de 13 de
março de 2006). DOU, No. 50:21, 14 de março de 2006.

 ....AVALIAR A POLÍTICA DE SAÚDE NA

CONJUNTURA EXCLUSIVAMENTE PELAS AÇÕES

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PODER-SE-IA

DISPOR DE UMA APRECIAÇÃO POSITIVA, MESMO

FALTANDO RECURSOS E OUSADIA PARA

INTERVENÇÕES MAIS AMPLAS
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tanto, se saúde for considerada a

partir da conceituação expressa na

Constituição da República, a polí-

tica de saúde realizada pelo gover-

no Lula foi desastrosa: não se

avançou na ação intersetorial45; o

desemprego e a violência continu-

aram negando o direito à vida; fal-

tam evidências de prioridade para

a saúde; e o setor não foi poupado

nos cortes dos gastos públicos nem

no contingenciamento de verbas já

garantidas pelo orçamento46.  En-

quanto o SUS enfrentava dificulda-

des, o sistema de assistência médi-

ca supletiva (SAMS) ganhou ânimo

novo durante o governo Lula, cres-

cendo 21%47.

Portanto, a continuidade das

políticas de ajuste macro-econômi-
co e as reformas da previdência48 e

tributária contrastam com a debi-

lidade das políticas sociais49. Os

que desde o primeiro ano de ges-

tão tiveram a coragem de expor pu-

blicamente suas críticas foram acu-

sados de julgar “com crescente se-

veridade o governo Lula”50, ainda

mais diante da simpatia desperta-

da por um ex-metalúrgico carismá-

tico51. Alguns consideravam a crí-

tica precoce e precipitada, já que

muitos acreditavam na chamada

“fase dois” ou de reorientação do

rumo do governo:

“Não faz sentido dizer que o jogo

acabou sugerindo que o jogo poderia

ser jogado de outra maneira, quando

isso não é verdade”.52

Mas a possibilidade de redefini-

ção da política econômica já pare-

cia, desde o início do governo, mui-

to improvável. Seja por uma impos-

sibilidade lógica 53, seja pelo com-

promisso da ‘Carta aos Brasileiros’

e do Ministério da Fazenda com a

sua manutenção, seja pelas indica-

ções contidas no Plano Pluri-Anual

(PPA) com a reiteração da meta de

superávit primário de 4,25% até o

final do governo54. Assim, desde

aquela época, a análise do sociólo-

go Chico de Oliveira apresentava

uma conclusão desconcertante:

A luta foi ganha pela continuidade.

A vertente da ruptura perdeu (...) Para

falar a verdade, o programa do Serra

era melhor do que o do Lula. Mais bem

estruturado, mais claro. Talvez por isso

ele tenha perdido 55.

No interior do governo, alguns

reconheciam que a opção por uma

46 No final de 2005, a MP 261 tentou tirar R$ 1,2 bilhão da saúde para o Fome Zero, além de recursos para hospitais das Forças Armadas (11/2005), e
transferiu R$ 186 milhões para o Ministério das Cidades tratar esgotos. Ver: Westin, R. Brecha na lei tira R$ 9 bi da saúde. O Estado de São Paulo, 28/11/
2005. Ver, ainda: Entrevista: Financiamento do SUS é o grande desafio. Medicina CFM, 156:20-22, agosto/setembro/outubro 2005; Ministério da Saúde
investiu apenas 5,59% de seu orçamento. Medicina CFM, 156:23, agosto/setembro/outubro 2005; 2o Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa
da Saúde. Palmas para a luta do MP! Radis, 39:14-17, novembro de 2005.
47 Entre 2000 e 2002 o SAMS esteve estacionado na faixa de 35 milhões de beneficiados de planos de saúde, voltando a crescer na gestão petista:
37.103.604 em 2003; 39.567.190 em 2004; e 42.452.067 em dezembro de 2005. www.ans.gov.br/portalv4/site/home/default.asp (acesso em 11/4/2006).
48 “Cadê a ‘ampla e democrática negociação’ tanto sobre reforma trabalhista como sobre reforma previdenciária?” (item 56 do Programa de Governo –
Coligação Lula Presidente). Rossi, C. Folha de São Paulo, 1º de julho de 2003. P. A 2.
49 Não confundir políticas sociais com programas de assistência social (Pro poor programs) ou programas de transferência condicionada (PTC), prescritos
pelos organismos internacionais, a exemplo do Bolsa Família.
50 Carta aos Petistas (Flávio Koutzii, deputado estadual, PT-RS, 29/6/03).
51 “Lula atingiu aquele estágio em que não precisa provar nada, apenas que está realmente preparado para ser o presidente que ele prometeu ser e que todos
nós também queremos que ele seja”. Cony, C.H. O presidente que todos desejamos. Folha de São Paulo, 18/7/03. p. E 10.
52 Ver o cientista político Fábio Wanderley dos Reis (UFMG) na Folha de São Paulo, 8/06/03p.A.8.
53 Segundo o filósofo Paulo Arantes, “uma vez adotada a atual política macroeconômica, que não é especificamente brasileira, mas mundial, a saída é uma
impossibilidade lógica (...) Não posso dizer para os mercados, para os investidores, para banco internacional, para a administração americana: ‘agora que
vocês viram como sou eficiente, de absoluta confiança, que não vou fazer nenhuma irresponsabilidade na condução da política macroeconômica, agora
que vocês podem acreditar definitivamente em mim, eu vou mudar”. Folha de São Paulo, 8/06/03p.A.8.
54 O Ministro Palocci “elevou a meta de superávit primário (a economia de receitas destinadas a pagar os juros da dívida) de 3,75% para 4,25% do PIB”,
comprometendo-se a “manter esse patamar mínimo ao longo de todo o mandato de Lula”, apesar das divergências internas da área econômica: a ala
liberal da Fazenda X intervencionistas do Planejamento (Mantega) e do Desenvolvimento (Furlan). Ver: Patú, G. Ajuste compromete “espetáculo”. Folha
de São Paulo, 29 de junho de 2003, p.  A.4.
55 Folha de São Paulo, 8/06/03p.A.8.

...A CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS DE AJUSTE

MACRO-ECONÔMICO E AS REFORMAS DA

PREVIDÊNCIA E TRIBUTÁRIA CONTRASTAM COM

A DEBILIDADE DAS POLÍTICAS SOCIAIS...
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política monetarista provocava au-

mento do desemprego e redução da
atividade econômica, mas, por fal-
ta de alternativa a tal política ou
por insuficiência de poder para re-
formulá-la, admitiam que interven-
ções nas franjas do capitalismo se-
riam capazes de retomar o desen-
volvimento do país:

Lula está procurando combinar

uma política macroeconômica ortodo-

xa com políticas mesoeconômicas que

vão na direção oposta. Enquanto man-

tém juros altos e oferta de crédito ban-

cário restrita, o presidente promove a

liberação das cooperativas de crédito e

a ampliação do microcrédito. O resul-

tado esperado seria a expansão de cré-

dito a juros mais baixos para pequenos

e microempresários, enquanto as em-

presas de maior tamanho continuari-

am tendo de lidar com uma política mo-

netária restritiva. Lula aposta na vol-

ta do crescimento pela expansão dos pe-

quenos, ou seja, com distribuição de

renda.  ( SINGLER, 2003 p.10)56

Mas se a política econômica au-
mentava o desemprego, produzia
doenças e violências, além de com-
prometer os serviços públicos, como
avançar no SUS, movido a gente e
a recursos públicos? Como implan-
tar uma “carreira do SUS”, quando
os servidores públicos eram sata-

nizados, responsabilizados pelo su-
posto déficit da previdência e ame-
açados nos seus direitos como tra-
balhadores que assinaram contra-
tos sob determinadas regras, en-
quanto estas eram mudadas sem a
sua participação?

Mesmo que as políticas sociais
não apresentassem mais retrocessos
e conseguissem se proteger das in-
vestidas do Banco Mundial e dos
assessores da área econômica, her-
dados do governo FHC, contra a

universalização estabelecida pela
Constituição da República, a políti-
ca econômica continuava produzin-
do desemprego, desigualdades, es-
tagnação e vulnerabilidade externa.
Esses tempos já eram anunciados
no documento do Secretário de Po-

lítica Econômica do Ministério da
Fazenda, em abril de 2003, regis-
trando um controle severo dos gas-
tos públicos até o final do governo:

“Uma das tarefas do governo é a

execução de uma política fiscal sólida,

nos próximos ano,s que traga consis-

tência de médio e longo prazo às con-

tas públicas, e uma melhoria da quali-

dade do ajuste fiscal realizado nos úl-

timos anos (p.7)(...).No que se refere a

políticas sociais, é fundamental que se

implementem reformas que corrijam

grandes distorções no que tange à es-

trutura tributária do governo e à foca-

lização e à eficácia dos programas so-

ciais”57.

Para o governo as medidas ado-
tadas se faziam imprescindíveis,
pois considerava que pior seria o
risco de uma desorganização da
economia. E o presidente, que de-
sejava um crescimento com face
humana58 e anunciava, a cada ano,
o espetáculo do crescimento, con-
tentou-se por ter evitado o risco de
descontrole inflacionário e ter obti-
do maioria parlamentar para apro-
vação das propostas de reformas
enviadas para o Congresso Nacio-
nal, mediante uma articulação po-
lítica com métodos escusos. Estes
passaram a ser utilizados para
manutenção da base de apoio ao

56 Entrevista Paul Singer. A Tarde, 9/6/03.p.10.
57 Ministério da Fazenda. Política Econômica e Reformas Estruturais.Brasília, abril de 2003. 95p. Esta mesma equipe volta a atacar o
gasto social dedicando mais de três páginas à saúde com a seguinte conclusão: “Embora a proporção de gastos com saúde destinados ao
atendimento hospitalar e curativo tenham diminuído nos últimos anos, o seu nível ainda é relativamente alto” (p.33).
Ver: Ministério da Fazenda. Secretaria de Política Econômica. Gasto Social do Governo Central: 2001 e 2002. Brasília, novembro de
2003.47p.
58 Lula quer “crescimento com face humana” .Folha de São Paulo, 3 de julho de 2003.p. B 10. Ver também: ‘Espetáculo do crescimento’ não
ocorre neste ano, diz BC. Folha de São Paulo, 1/07/03 p.A 1. .

COMO IMPLANTAR UMA “CARREIRA DO

SUS”, QUANDO OS SERVIDORES PÚBLICOS

ERAM SATANIZADOS, RESPONSABILIZADOS PELO

SUPOSTO DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA...
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governo e desencadearam a crise
política conhecida como o escânda-
lo do ‘mensalão’, que marcou o ano
de 2005 e progrediu em 2006. 59 As
reuniões do Congresso na espiral de
CPIs representaram a face mais vi-
sível do espetáculo de arrogância e
desprezo pelos princípios e valores
republicanos60. E se a efetividade
das políticas sociais é reconhecida
a partir dos efeitos observados (in-
dicadores sociais), as evidências,
também, não são alentadoras:

A julgar pelo que foi realizado até

agora, a política de Lula segue a das

administrações anteriores (...). Ao mes-

mo tempo, a ênfase da atividade go-

vernamental parece ter se deslocado das

políticas universalizantes e habilitado-

ras, como educação e saúde, para os

programas assistenciais destinados

aos mais pobres, como o Bolsa-Família

(ALMEIDA, 2004, p.16-17).

Do balanço mais geral, fica a
impressão de um governo sem fisi-
onomia, sem coluna vertebral, ca-
racterizado pela rendição à política
econômica neoliberal e pela imple-
mentação de um conjunto de medi-
das de cunho populista, configuran-
do uma situação apoiada pelos ex-
tremos da sociedade brasileira, úni-
cos a se beneficiarem com a manu-

tenção dessa situação, além dos
quadros partidários que se deslum-
braram com o exercício do poder e
suas benesses: de um lado, os ban-
queiros, ínfima minoria de privile-
giados, e, do outro, a massa de
miseráveis que continua apostan-
do em Lula por agradecimento às
migalhas recebidas por meio das
políticas assistencialistas.

Melancólica a primeira experi-
ência de gestão do Estado capita-
lista no Brasil por forças conside-
radas de esquerda. O ‘transformis-

mo’ brasileiro há tempos se apre-
sentou como modernização conser-
vadora, com revolução produtiva
sem revolução burguesa. Recorreu
à ditadura militar (1964-1985) como
‘via prussiana’, adotando o endivi-

damento externo como “solução” e
abrindo as portas à financeirização
da economia e das contas do Esta-
do. No pós-85, possibilitou a emer-
gência de uma nova classe social
que se estrutura sobre

(...) técnicos e economistas “dou-

blés” de banqueiros (núcleo duro do

PSDB) e trabalhadores transformados

em operadores de fundos de previdên-

cia (núcleo duro do PT) com controle do

acesso aos fundos públicos e conheci-

mento do “mapa da mina (OLIVEIRA,

2003 p. 147).

É possível creditar a essas for-
ças aquilo que alguns autores (COS-
TILLA, 2001; IVO, 2001). chamam
de estatização de partidos políticos,
destituição do social, reforma neo-
liberal do Estado e esvaziamento da
democracia. O governo Lula, no
continuísmo da política econômica
de FHC (que tanto deplorou) e na
mesmice da gestão das políticas
sociais, brindou os brasileiros não
com a dialética do possível, 61 mas
com a dialética do menos pior.

Manter e consolidar conquistas
históricas permanecem como  desa-
fios, inclusive diante das modifica-
ções da equipe dirigente do Minis-
tério da Saúde62. Ao mesmo tempo,
a natureza suprapartidária do mo-

59 O momento da verdade. Isto é, 19 de abril de 2006, p.28-32.
60 Menos de duas semanas antes das eleições presidenciais a sociedade brasileira viu-se surpreendida com mais um escândalo político: o
chamado, pela mídia, “dossiêgate”. Ver: Sismo sob o PT. Folha de São Paulo, 25 de setembro de 2006. A2 (Editoriais).
61 Expressão utilizada por Campos (1988:189) para questionar a política de setores de esquerda que ocuparam posições de governo na
Nova República.
62 Como parte das manobras realizadas com o intuito de administrar a crise e tentar levar o governo até o final, a reforma ministerial feita
às pressas em 2005, contemplou a substituição do Ministro Humberto Costa, pelo Deputado Saraiva Felipe, do PMDB. Tal episódio revelou,
entretanto, o esforço dos atores envolvidos com o movimento da Reforma Sanitária em continuar disputando, palmo a palmo, o terreno
minado da política brasileira. Mesmo uma articulação partidária de caráter fundamentalmente fisiológico, contemplou um personagem
vinculado ao projeto histórico da Reforma Sanitária. Assim, diversos atores  continuam se revezando no espaço institucional, mesmo
depois da saída do Ministro Saraiva Felipe, em 2006, para evitar o mal maior, no caso, a saúde voltar a ser “terra de ninguém”, presa do
clientelismo, da irresponsabilidade e da corrupção endêmica.

...FICA A IMPRESSÃO DE UM GOVERNO SEM

FISIONOMIA, SEM COLUNA VERTEBRAL,
CARACTERIZADO PELA RENDIÇÃO À POLÍTICA

ECONÔMICA NEOLIBERAL E PELA

IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE

MEDIDAS DE CUNHO POPULISTA ...
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vimento sanitário brasileiro ainda

permite pensar a Reforma Sanitária

como uma utopia concreta, um pro-

jeto civilizatório que

pretende produzir mudanças dos

valores prevalentes na sociedade bra-

sileira, tendo a saúde como eixo de

transformação e a solidariedade como

valor estruturante (CARTA DE BRASÍ-

LIA 2005) 63
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